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Woord vooraf 
Het jaar loopt ten einde. Voor het zover is willen wij u weer even kort informeren over de stand 

van zaken rond het lectoraat Politiegeschiedenis en wat nieuwtjes melden. De veranderingen in 

de politie en de politieacademie hebben een stevige impact. Veel zaken zijn nog niet 

uitgekristalliseerd. Bij de afdeling onderzoek is al het nodige veranderd en die veranderingen zijn 

ook binnen ons lectoraat voelbaar. Helaas gaat onze programmamanager Dolf van Raaij ons 

verlaten. Zijn detachering naar het lectoraat was al eens verlengd, maar daar komt nu helaas een 

einde aan. We zullen Dolf erg missen, onder meer zijn inzet om het lectoraat in het onderwijs te 

introduceren heeft zijn vruchten afgeworpen. Daarnaast zal Jos Smeets meer onderwijs gaan 

verzorgen, onder meer voor de School voor Hogere Politiekunde. Tenslotte is 

managementassistente Monique Wiltink in plaats van Esther Schut-Lip het nieuwe 

aanspreekpunt van het lectoraat.  

Bezoek ook de website van het lectoraat: 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/ 

       

This newsletter contains an English summary at the end.  

 

Wat staat er op de agenda? 

  

Platform Politiegeschiedenis: terrorisme en terrorismebestrijding  
Tijd: Vrijdagmiddag 29 januari 2016, 13:00 uur tot 17:00 uur 

Plaats: Politieacademie, Concernlocatie, Arnhemseweg 348, Apeldoorn 

 

Op 29 januari staat een platform Politiegeschiedenis gepland. Platform is de nieuwe naam voor 

wat voorheen kenniskring genoemd werd. Het zal dan gaan om de politiële bestrijding van het 

anarchisme en politieke terreur. Voor die dag zijn drie sprekers uitgenodigd: 

 

 Bart Schuurman werkt aan zijn proefschrift en is verbonden aan het ‘Centre for 

Terrorism and Counterterrorism’. Bart zal komen vertellen over zijn onderzoek naar de 

Hofstadgroep en hoe mensen komen tot het deelnemen aan ‘homegrown jihadisme’. 

Hij zal die processen proberen te illustreren met uniek primair bronnenmateriaal. 

 Wouter Klem is verbonden aan de Rijksuniversiteit Utrecht en werkt daar onder 

promotor Beatrice de Graaf aan een proefschrift over veiligheidsstructuren en 

netwerken in de 19e eeuw. Hij zal de rol van hoofdcommissaris Voormolen van 

Rotterdam in de bestrijding van het vroege anarchisme toelichten. 

 Historicus Joost Augusteijn is verbonden aan de universiteit van Leiden en werkzaam als 

vice-decaan van de Faculty of Humanities. Hij promoveerde in 1994 op het Ierse 

Republikeinse Leger en daarover zal zijn voordracht dan ook gaan.  
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Programma: 

 

13:00 uur Guus Meershoek, Welkom en kort overzicht stand van zaken lectoraat 

13:15 uur Joost Augusteijn, Politiek geweld en zijn bestrijding tijdens de Ierse 

Revolutie 1913-1923 

14:00 uur Discussie 

14:15 uur pauze 

14:45 uur Wouter Klem, De politiële bestrijding van het anarchistisch terrorisme 

rond 1900 

15:30 uur Discussie 

15:45 uur pauze 

16:00 uur Bart Schuurman, Bronnen van hedendaags terroristisch geweld: de 

Hofstadgroep 

16:45 uur Discussie en afsluiting 

 

Deelname is kosteloos. Uw komst graag tevoren aanmelden bij Monique Wiltink 

monique.wiltink@politieacademie.nl 

 

Bezoek Villa ten Hompel Münster 

Op 21 december jl. zijn de medewerkers van het lectoraat op bezoek bij de Duitse collega’s van 

de Villa ten Hompel geweest. In eerdere nieuwsbrieven is de ‘Gedächtnisstätte’ al 

geïntroduceerd. De villa in het Duitse Münster was ooit een hoofdkwartier van de Duitse 

‘Ordungspolizei’, onder meer verantwoordelijke voor de ordehandhaving tijdens de Duitse 

bezetting van ons land. Nu is het een museum, onderzoeksinstituut en conferentieoord, gewijd 

aan het thema Bestuur, Politie en Mensenrechten en worden er historische tentoonstellingen 

georganiseerd. De medewerkers van het lectoraat hebben verteld waar zij zich op het moment 

mee bezig houden. Verder mochten zij een nieuwe tentoonstelling bezichtigen. Er zijn 

filmopnamen gemaakt waarin commentaar is geleverd op het gepresenteerde. Deze 

filmopnamen zullen worden gebruikt om de Nederlandse bezoekers van de villa beter van dienst 

te kunnen zijn. 

 

Bezoek conferentie Valencia 

De European Social Sciences History Conference zal van 30 maart tot en met 2 april 2016 in het 

Spaanse Valencia plaatsvinden. Guus Meershoek zal diverse panels voorzitten en Jack Wever, 

Tommy van Es en Jos Smeets zullen met Nederlandse en buitenlandse collega’s voordrachten 

houden. Wij hopen in de volgende nieuwsbrief daarvan verslag te doen. Zoals gewoonlijk zal het 

congres druk worden bezocht: de verwachting is dat de ruim 2000 deelnemers van het Congres in 

Wenen in 2014 geëvenaard zal worden. Onder hen ruim honderdvijftig leden van het Criminal 

Justice History netwerk. 

 

Introductieprogramma Nationale Politie 

De komst van de Nationale politie was aanleiding om tot een eenduidig introductieprogramma 

voor alle nieuwe medewerkers te komen. Het doel van het programma is om meer eenheid te 

brengen in denken en doen en het functioneren als één korps. In het programma staat de 

vorming van houding en gedrag, de beroepscode en de kernwaarden van de politie centraal. Het 

programma stelt de nieuwe medewerkers in staat de kernwaarden en de normen van de 

organisatie te leren kennen maar ook de context waarin de politie opereert. 

In dit programma levert het lectoraat een bijdrage op de allereerste ochtend. Aan de hand van 

een markante gebeurtenis uit het recente verleden van de Nederlandse politie leren de kersverse 

studenten wat het vak allemaal van hen kan vergen en hoe belangrijk het is daarbij de 

kernwaarden van de politie voor ogen te houden. De eerste cursus gaat op 9 februari van start. 

Die zal worden verzorgt door de lector. Jos Smeets zal daarna de taak overnemen. 
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Activiteiten van het lectoraat 

 
 

 
Gemma Blok 

 

 

        
James Kennedy                                                              Henk van de Bunt  

 

Op donderdag 17 september jl. heeft het lectoraat Politiegeschiedenis, in samenwerking met het 

Landelijk Platform Drugs, een seminar georganiseerd over de aanpak van de drugscriminaliteit. 

Voor Jack Wever, de promovendus van het lectoraat, was dit een gelegenheid om de eerste 

bevindingen van zijn onderzoek naar de geschiedenis van de drugsbestrijding te delen. Dolf van 

Raaij, programma-manager van het lectoraat, introduceerde als dagvoorzitter de verschillende 

sprekers en leidde de kleine veertig aanwezigen door het programma.  

 

Gemma Blok, universitair docent Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, opende het 

programma met een lezing over de drugsepidemie en de drugshulpverlening in Nederland (1960-

2000). Zij benaderde deze materie vanuit een maatschappelijk perspectief en begon met enkele 

boeken van oud-gebruikers. Die boeken illustreren dat er geen steler is, zonder heler. 

Drugsverslaafden maakten zich weliswaar schuldig aan de nodige verwervingscriminaliteit, maar 

konden tegelijkertijd hun gestolen waar goed kwijt aan de burgers in de grote steden. Over 

heroïne vertelde Blok dat deze in het begin slechts een paar tientjes per gram kostte, maar dat de 

prijs uiteindelijk is gestegen tot een paar honderd gelden per gram. De drugsepidemie zelf was 

begin jaren 80 op haar hoogtepunt en nam in de loop van de jaren 90 af. 

 

Over de drugshulpverlening vertelde Blok dat er in de jaren 70 een grote kloof bestond tussen 

politie en verslavingszorg. In die tijd was dwang bovendien onbespreekbaar. In het daarop 

volgende decennium kwam de integrale aanpak van drugsverslaafden van de grond (o.a. 

introductie methadonbussen) en was er voor het eerst sprake van drang. In de jaren 90 kwam er 

crack op de markt en zorgde een harde kern van verslaafden voor veel overlast. In Amsterdam 

werd gekozen voor een spreiding van de verslaafden, terwijl in Rotterdam werd gekozen voor 

concentratie (Perron Nul). In het laatste decennium (jaren 00) was er sprake van een stabilisatie 

van het probleem. De hulpverlening kreeg met de strafrechtelijke opvang verslaafden (SOV) en 

inrichting stelselmatige dader (ISD) maatregelen, een dwangmatig karakter. Daarnaast werd in 

deze periode geëxperimenteerd met de gecontroleerde verstrekking van heroïne aan 

verslaafden. Inmiddels is de junkie vrijwel uit het straatbeeld verdwenen. 

Seminar Verleden, heden en toekomst van 

de politiële drugsbestrijding  

 
 



 

 

Volgens Blok hebben we momenteel te maken met een nieuwe drugsepidemie: GHB. Dit vormt 

volgens haar een gevaar voor de volksgezondheid: het is goedkoop, zelf te maken en de epidemie 

onttrekt zich grotendeels aan de waarneming. 

 

Lector Guus Meershoek legde in zijn lezing een verband tussen het drugsvraagstuk en de 

veranderingen in de Nederlandse politie (1970-2010). Hij deelde deze periode op in vijf decennia 

en maakte daarbij een onderscheid tussen ontwikkelingen in de volgende drie domeinen: de 

samenleving, de drugs gerelateerde criminaliteit en het bestuur. Bij de aanpak van de 

drugsproblematiek heeft de politie volgens Meershoek met alle drie domeinen te maken en alle 

drie zijn ze in de genoemde periode behoorlijk veranderd. 

 

Het eerste domein, de samenleving, veranderde volgens Meershoek van enkele tamelijk gesloten 

leefwerelden waarin verzuilde organisaties sociale controle uitoefenden, in een open 

samenleving met mobiele burgers die participeren in losse, soms grensoverschrijdende 

verbanden. In het tweede domein, die van de drugs gerelateerde criminaliteit, is volgens 

Meershoek sprake van een verschuiving van lokaal gebonden en sociaal gemarginaliseerde 

‘zware jongens’. De zogeheten penoze, naar winst gedreven, netwerkende criminele 

ondernemers die dodelijk geweld niet schuwen maar zich ook schijnbaar moeiteloos in de 

bovenwereld bewegen. In het derde domein, die van het bestuur, ontwaart Meershoek een 

ontwikkeling van een wat regenteske, zich machtig wanende elite die met schikken, plooien en 

veel beleid en met een passief ambtenarenapparaat zaken in goede banen trachtte te leiden tot 

een conglomeraat van onderling samenwerkende, proactief handelende instanties. 

Volgens Meershoek heeft de politie het moeilijk gehad om een eigen rol te vinden, binnen de 

door bestuur en Justitie geformuleerde (geïntegreerde) aanpak. Daarbij stelde de politie zich ook 

lang tevreden met het simpelweg boeven vangen. 

 

Na de lunch gaf James Kennedy een korte presentatie over een onderzoeksproject naar de 

drugsproblematiek in Nederland. Dit onderzoek, waar het NWO een subsidie voor heeft 

verstrekt, heeft als titel ‘Tolerantie als mythe’. Nederland heeft een reputatie een tolerant land 

te zijn met betrekking tot drugsgebruik. Toch is ook hier het gebruik van ‘drugs’ na 1945 in 

toenemende mate gereguleerd. Dit project onderzoekt hoe de groeiende bemoeienis met 

drugsgebruikers samenhangt met publieke debatten over drugs, ontwikkelingen in de 

drugshandel en processen op lokaal en internationaal niveau.  

 

Het project bestaat uit een viertal deelonderzoeken: 

1. De lokale ontwikkeling van de drugsproblematiek (Amsterdam, Heerlen en Arnhem); 

2. Het politieke debat over de drugsproblematiek; 

3. Het verschil in behandeling van wettige en onwettige drugs; 

4. Het Nederlandse drugsbeleid in relatie tot het Europese drugsbeleid. 

Henk van de Bunt ging in zijn presentatie in op de ontwikkelingen in het Nederlandse 

drugsbeleid. De Rotterdamse hoogleraar criminologie is gefascineerd door het Nederlandse 

verschijnsel van coffeeshops en ging in zijn presentatie in op momenten uit de geschiedenis van 

het gedogen. 

 

Hij stelde dat de Nederlandse politiek een sterke pragmatische reflex heeft om morele keuzes 

aan deskundigen over te laten. Zo konden eind jaren 60, begin jaren 70 de commissie-Hulsman 

en de Commissie-Baan de toon zetten in het drugsbeleid. De Commissie-Hulsman pleitte voor het 

vrije gebruik van drugs, zolang de omgeving er maar geen schade van ondervond. De Commissie-

Baan, met als opdrachtgever de betrokken ministeries, ging minder ver dan de Commissie-

Hulsman. Gekozen werd voor een scheiding van drugsmarkten om de overstap naar harddrugs 

(stepping stone theorie) tegen te gaan. 

 

Volgens Van de Bunt zijn politie en justitie, vanwege de nadruk op volksgezondheid, lang op 

afstand gehouden als het gaat om het drugsbeleid. Daarbij koos de politie er – volgens hem uit 

pragmatische overwegingen – voor het gedoogbeleid te steunen: door het decriminaliseren nam 

de werkdruk af. 

 



 

Het probleem is, volgens Van de Bunt, dat de oorspronkelijke gedachten achter het gedoogbeleid 

– drugsverstrekking zonder winstoogmerk in een open jongerencentrum – uit beeld zijn 

verdwenen. De drugshandel is het domein van criminelen geworden. Bovendien wordt het 

kapitaal dat verdiend wordt in coffeeshops, geïnvesteerd in vastgoed, waardoor er sprake is van 

een vermenging van onder- en bovenwereld.  

 

In de discussie die volgde, werd gewezen op het hardnekkige morele gelijk van gedogen, 

waardoor er geen oog is voor de negatieve aspecten en op de financiële belangen van bonafide 

bedrijven in de hennepteelt (b.v. speciale lampen van Philips). Tegelijkertijd is legaliseren van 

softdrugs niet mogelijk, omdat Nederland ‘gevangen’ zit in internationale verdragen. 

 

Vervolgens was het tijd voor de presentatie van Jack Wever, die de eerste bevindingen van zijn 

promotieonderzoek naar de geschiedenis van de aanpak van de drugscriminaliteit door de 

Nederlandse politie (1961-2011) kwam delen. Hij legde uit dat hij het onderwerp vanuit het 

perspectief van de recherche benadert en zijn verhaal in een vijftal periodes heeft opgeknipt. 

 

De eerste periode die hij onderscheidt, is de ontwaak-periode (1960-1976). Deze periode heeft 

betrekking op het ontwaken waar het gaat om de ernst van de drugsproblematiek, van vrijelijk 

experimenteren bij het zoeken naar oplossingen en van het begin van de ‘Alleingang’, het op 

zichzelf aangewezen zijn van de recherche. 

 

De tweede periode is de bezinningsperiode (1976-1988). Deze periode staat in het teken van 

herbezinning op het vrijelijk experimenteren, van het reguleren van de gebruikte methoden, van 

de introductie van de misdaadanalyse en van het voortduren van de ‘Alleingang’ van de 

recherche. 

 

De derde periode is de veranderingsperiode (1984-1993). Dit is een periode van de veranderende 

opvattingen over criminaliteit en de rol van de recherche (die uitmonden in de ‘Randstadnotitie’), 

maar ook de periode van het rapport ‘Politie in Verandering’ en van het begin van de 

schaalvergroting in de opsporing.  

 

De vierde periode, is de IRT-periode (1993-2000) die gekenmerkt wordt door de crisis in de 

opsporing en de aansluitende herstelwerkzaamheden. De vijfde periode, is de samenspannen-

periode (2001-2011), die in het teken staat van het steeds eerder in het proces betrekken van 

steeds meer partners maar ook van de verdere schaalvergroting in de opsporing en van nieuwe 

herstelwerkzaamheden. 

 

Hoewel het voor Wever nog te vroeg is voor conclusies, wilde hij zich wel wagen aan enkele 

observaties met betrekking tot de IRT-affaire. Hij ziet dit als een typisch ‘Dirty Harry problem’ 

(Klockars 1980) en stelt dat de IRT-affaire meer is dan een kwestie van het toepassen van 

ongeoorloofde middelen. Als gekeken wordt naar de ontwikkeling van de drugsbestrijding, zo 

stelt hij, ligt een deel van de verklaring ook bij het falen van de opdrachtgevers (politieleiding, 

leiding OM, bestuur en politiek). 

 

In de discussie die volgde, werd onder andere aandacht geschonken aan het probleem van 

informatie-inwinning. Na de IRT0-affaeire zijn de mogelijkheden informatie in te winnen, 

ingeperkt. Dat belemmert de succesvolle implementatie van het concept van informatie 

gestuurde politie. Wat het probleem nog eens verergerd is, dat in de blauwdruk van de Nationale 

Politie, de informatieorganisatie is losgeknipt van de opsporing. 

 

Na een korte pauze interviewde Guus Meershoek twee recherchechefs: Inge Philips 

(plaatsvervangend diensthoofd Nationale Recherche) en Henk van Zwam (voormalig 

plaatsvervangend diensthoofd Landelijke Eenheid) over innovatie in de opsporing. Aan de hand 

van de vragen die Meershoek hen voorlegde, kon het publiek kennis nemen van de visie van deze 

twee recherchechefs op innovatie. De mensen in de zaal konden ook vragen stellen en van die 

mogelijkheid werd gretig gebruik gemaakt. 

 

Tot slot was het woord aan de Tilburgse emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut om de dag samen te 

vatten en antwoord te geven op de vraag ‘Hoe nu verder?’ Hij begon zijn verhaal bij Nixon en 

Kissinger met hun ‘war on drugs’ en het bijbehorende exporteren van de problematiek naar Zuid-

Amerika en Europa en stond vervolgens stil bij enkele ‘eye openers’.  



 

 

De eerste die hij noemde was het onderzoek dat hij samen met Van de Bunt en anderen heeft 

verricht in het kader van de IRT-affaire. Als tweede noemde hij de zogeheten ‘Zaak-Francois’ in 

België, waar een speciale drugseenheid ten onder ging aan corruptie. De derde deed zich voor 

toen hij, werkend voor de Euregio Rijn-Maas, merkte hoe hoog het Nederlandse drugsbeleid onze 

buurlanden zat. 

 

Fijnaut waagde zich aan een vergelijking tussen Colombia en Nederland: wat Colombia is voor de 

cocaïne, is Nederland volgens hem voor de hennep en XTC. Verder sloot hij zich aan bij de zorg 

over de investeringen die Nederlandse drugscriminelen doen in eigen land. Een deel van de 

liquidaties van de laatste jaren heeft volgens hem te maken met het samenspel tussen drugsgeld 

en vastgoed. 

 

Fijnaut besloot met een aantal opmerkingen over het cannabis-probleem. Ten eerste dat kritiek 

op het systeem van coffeeshops lange tijd taboe was. Ten tweede dat cannabis inmiddels een 

verslavend middel is. Ten derde dat in de staten van de Verenigde Staten waar cannabis verkocht 

mag worden, nauwelijks aandacht is voor het aspect volksgezondheid. Hij is dan ook voorstander 

van het afschaffen van coffeeshops en het introduceren van cannabisclubs (zoals in Barcelona) 

zonder commercieel belang. Om dat goed te regelen, moet eerst op Europees niveau het beleid 

worden aangepast om daarna de VN-verdragen aan te kunnen passen. Wel blijft het ook dan nog 

de vraag wat de commerciële concurrentie gaat doen.  

 

Politiegeschiedenis op de familiedag 
Op 18 september jl. vond aan de Politieacademie in Apeldoorn de familiedag plaats. Deze dag is 

bedoeld om gezinsleden, ouders en vrienden kennis te laten maken met de Politieacademie. In 

diverse demonstratielessen konden familieleden ervaren wat de studenten in hun opleiding zoal 

krijgen voorgeschoteld. In het Atrium werd ook aandacht geschonken aan de geschiedenis van de 

politie. Samen met het organiserend comité was door docent Ronald van der Wal van de School 

voor Hogere Politiekunde een hoek ingeruimd waar de rijke geschiedenis van de Nederlandse 

politie aan bod kwam. Oude uniformen, knuppels, schilden, radioapparatuur en studiemateriaal, 

beschikbaar gesteld door het Nederlands Veiligheidsmuseum, deden oude tijden herleven. De 

belangstelling was dan ook groot. Ouderen die zelf nog bij de politie hadden gewerkt haalden 

herinneringen op. De kinderen lieten zich maar al te graag fotograferen in de markante witte 

jassen van de Verkeersdienst van het voormalige korps Rijkspolitie. Ook een aantal studenten 

kon de verleiding maar moeilijk weerstaan in de uitmonstering van hun voorgangers. In een 

diapresentatie werd de geschiedenis van de politie kort weergegeven. 
 

 

De digitale encyclopedie 

Niet zonder genoegen kunnen we melden dat de digitale encyclopedie een uitbreiding heeft 
ondergaan. Het is vooral aan Jan Jacob Mekes te danken dat die er gekomen is. Hij heeft de 
Rotterdamse hoofdcommissarissen Sirks, Cardinaal, Einthoven, Voormolen en Janssens een 
plekje gegeven daarvoor bedanken we ons bij hem. Ook Tommy van Es deed een duit in het zakje 
door een lemma te schrijven van de Nijmeegse hoofdcommissaris Perrick. Wie ook een bijdrage 
zou willen leveren, kan contact opnemen met Jos Smeets. Voor zijn gegevens zie het colofon. De 
encyclopedie is te vinden op de website van het lectoraat 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Lectoraten/Politiegeschiedenis/biografieen
/Paginas/default.aspx 
 

Discriminatie in verleden en heden 
In de vorige nieuwsbrief maakten we melding van de cursusdag voor politiemensen over 

discriminatie, georganiseerd door de Anne Frankstichting. Guus Meershoek verzorgde toen het 

eerste deel waarin hij drie politiemannen in oorlogstijd introduceerde. Ditmaal, op 9 december, 

verzorgde Jos Smeets dat deel. De respons was groot en er was een levendige uitwisseling van 

gedachten. De meeste aanwezigen vonden dat er wel degelijk lessen waren te trekken uit de 

biografieën van de drie geportretteerde politiemannen en dat kennis van het oorlogsverleden 

ook in de huidige tijd van waarde is. De volgende bijeenkomst zal op 24 februari plaatsvinden. 

Ook voor die bijeenkomst is het animo al groot.  

 

 

 



 

Publicaties lectoraat 

 

Guus Meershoek, ‘The Dutch police and the explosion of violence in the early nineteen eighties’ 

in: Xavier Rousseaux, Jonas Campion (ed.), Policing New Risks in Modern Europe. London : 

Palgrave, 2015 

Guus Meershoek, Minister en politie, kijk naar buiten 
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/09/04/de-politiecolumn-minister-en-politie-kijk-naar-
buiten/ 
  
Guus Meershoek, Agent moet juist uitweg bieden 
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/juli/03/agent-moet-juist-uitweg-bieden-1511525 
  
Guus Meershoek , Een stresstest voor de politie 
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/07/16/de-politiecolumn-een-stresstest-voor-de-politie/ 
  
Guus Meershoek, De onwerkbare waarheid van het blauwe plafond 
http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/06/04/de-politiecolumn-de-onwerkbare-waarheid-van-
het-blauwe-plafond/ 

 

Aanwinsten mediatheek Politieacademie 
 

Tineke Bennema, Een Nederlandse politie-inspecteur verindischt nooit: het lot van een familie 

verbonden met de Indische politie, Soesterberg 2015 

Beschrijft de rol van de Nederlands-Indische politie aan de hand van de geschiedenis van de 

grootvader van de auteur, die in de jaren dertig en veertig inspecteur van politie was op Java en 

Sumatra. Ongeveer 1500 Nederlandse commandanten en inspecteurs, onder wie Cornelis 

Bennema, probeerden met Indonesische agenten in de gehele archipel de orde te handhaven. 

Opvallend is dat de Nederlandse politie de eerste maanden na de Japanse inval nauw 

samenwerkte met deze bezetters in opdracht van het Nederlands-Indische bestuur. Het boek 

beschrijft ook de mentaliteit en gewoonten van de Nederlanders die niet wilden ‘verindischen’. 

Het geeft de visie weer van drie generaties op Nederlands-Indië. In de volgende nieuwsbrief 

verschijnt een bespreking van dit boek. 

Antonio Vera,  Die Polizei im Fokus von Wissenschaft und Forschung : polizeiwissenschaftliche 

Studien aus soziologischer, ökonomischer, philosophischer und historischer Perspektive, 

Münster 2015 

Uit de inhoud: 

• Auswirkungen des Demografischen Wandels auf die polizeiliche Führungspraxis in Nordrhein-

Westfalen 

• Erfolgsfaktoren guter Führung im Kontext der Generation Y 

• Der finale Rettungsschuss aus rechtsphilosophischer Perspektive 

• Die Kolonialpolizei als Instrument kolonialer Herrschaftssicherung in Deutsch-Südwestafrika 

und Togo   

 

English summary 

Just before the end of the year we would like to inform our readers of the latest 
developments regarding the lectorate of Police history. First of all. There are some changes 
within our staff. Dolf van Raaij will leave at the end of the year because his contract, which 
had already been temporarily prolonged this year, will expire. Starting February, Jos Smeets 
will be giving classes and will be therefore only partially available for the lectorate. September 
last, we organized a seminar which had as topic the battle of the police against drug related 
crime. Reason for this seminar was the presentation of the preliminary results of research 
done by Jack Wever, who is working on his PhD. Several speakers made their case. There was 
criticism on the Dutch drugs policy, which has been lenient towards the production and sale 
of cannabis. The cannabis trade has resulted in a dangerous development in which the 
criminal underworld becomes intertwined with the non-criminal society. Criminals use their 
dirty money to buy real estate. At the end of March a delegation of the lectorate will attend 
the ESSHC in Valencia. There will be some presentations together with Belgian and German 
colleagues. 

http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/09/04/de-politiecolumn-minister-en-politie-kijk-naar-buiten/
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http://www.nrc.nl/rechtenbestuur/2015/06/04/de-politiecolumn-de-onwerkbare-waarheid-van-het-blauwe-plafond/
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Oproepen voor papers  

British Crime Historians Symposium 5 CALL FOR PAPERS 
University of Edinburgh, 7-8TH October 2016 
 
The British Crime Historians Symposium meets every two years as a forum for discussion, 

debate and the presentation of research for all aspects of the history of crime, law, justice, 

policing, punishment and social regulation. Previous events (organized by the British Crime 

Historians Network) have taken place in Leeds, Sheffield, Milton Keynes (Open University) and 

Liverpool. Our initial starting point, as in former years, is the British Isles and its former 

colonies. However we particularly encourage approaches that open up and develop 

comparative and transnational frameworks across period and place.  

This year’s conference particularly welcomes proposals that engage with the following: 

Interdisciplinary perspectives, Comparative, international and transnational histories and the 

relationship between past and present. Confirmed Keynotes Speakers are: Professor David 

Garland (New York University) and Dr Julia Laite (Birkbeck, University of London) 

 

We welcome proposals for individual papers as well as panels, which should be emailed as an 

attached Word document to BCH5@ed.ac.uk  by 31 March 2016.  

The Conference Committee is: Chloe Kennedy (School of Law, University of Edinburgh); 

Louise Jackson, David Silkenat and Rian Sutton (School of History Classics & Archaeology, 

University of Edinburgh). Any queries should be addressed to:  BCH5@ed.ac.uk 

 

 
Connecting Intelligence Education Communities: Europe, North America, 
and Beyond,  
Twelfth Annual IAFIE Conference and First Annual Conference of IAFIE’s 
European Chapter in Breda, The Netherlands, June 22-24, 2016  
 
In recent years, there has been a growth in academic intelligence studies outside the 
traditional Anglosphere. In Europe, the study of intelligence has sprung up, enabling the 
establishment of a European Chapter of the International Association for Intelligence 
Education (IAFIE) in early 2015. In a combined annual conference of both IAFIE and its 
European chapter the central question will be whether there is ground for a common type of 
intelligence research and intelligence teaching throughout the world, and to what extent 
national or regional specificities influence the study and teaching of intelligence. Practitioners 
and scholars from North America, Europe and beyond are invited to address common issues 
and discuss recent and foreseeable developments in the practice and the teaching of 
intelligence. Now that a host of scholars and practitioners outside the Anglosphere has 
become involved in intelligence education, a demand for teaching materials that do justice to 
the peculiarities of their own intelligence systems is needed. The question may be posed 
whether the Anglophone intelligence systems and studies should be the model or whether 
they are unique when compared to the rest of the world. In a world that is confronted with 
transnational security risks, in which diversely composed coalitions of nations collaborate to 
counter threats, it is important to get an insight into the different ways nations think about, 
train and practice intelligence. With a variety of keynote speakers and a broad array of 
panels, the IAFIE conference intends to further explore these questions and provide the 
beginning of an answer to them, thereby contributing to both the public understanding of 
intelligence and the quality of intelligence teaching and practice.  

 
CALL FOR PAPERS  
There is room for 24 panels in the schedule. Panel themes for which papers are being 
requested are the following. If you are interested in presenting a paper, please send an 
abstract no longer than 250 words before January 1, 2016, to Bob de Graaff: 
bgjdegraaff@gmail.com  
Teaching Intelligence Failures  
For years intelligence failures have been seen as mainly the fault of analysts, due to cognitive 
and cultural shortcomings. However, recently failures have been ascribed to both the nature 
of intelligence gathering and problems with dissemination. Did we draw the wrong lessons 
from intelligence failures?  
Teaching Comparative Intelligence  
This conference with its profoundly international setting could be the promising platform for 
comparing intelligence systems and cultures across borders. In spite of some recent attempts 
at comparison, there are still more clamors for comparison than real efforts. 

mailto:BCH5@ed.ac.uk
mailto:BCH5@ed.ac.uk


Educating the Public  
Especially in the aftermath of the Snowden leaks it has regularly been said that a lack of 
transparency has led to public misunderstanding of the real workings of intelligence 
organizations. Teaching intelligence can also take place outside the classroom, e.g., in 
museums, through editorial and opinion pieces, reports by oversight committees, outreach 
programs by intelligence and security services or expectation management by the services or 
the government.  
 Teaching the New INTs  
In the past decades new forms of intelligence, such as open source intelligence (OSINT), social 
media intelligence (SOCMINT), cyber intelligence (CYBERINT) and activity-based intelligence 
have come into use. Has intelligence teaching kept pace with these new developments?  
Teaching Intelligence as a Cognitive Discipline  
The premise of many intelligence studies is that intelligence analysis is or should be rational. 
Does this do justice to intelligence analysis? What does psychology explain about 
intelligence? Why does intelligence need critical thinking?  
Intelligence Publications  
With the growing number of students of intelligence the number of intelligence journals has 
increased. Some of these are still not very well known. This conference offers an ideal 
opportunity for them to present themselves and discuss questions of content, form and 
appearance.  
Teaching Competitive Intelligence  
What should be understood by competitive intelligence? Is it different from business or 
market intelligence? And how is it related to strategic intelligence? Can it further strategic 
intelligence?  
Teaching Business Intelligence  
Some businesses teach their own staff or employees business intelligence. How is this in 
company-teaching of intelligence organized? Can practical examples be presented? Is it 
possible to learn from each other’s practices? What is different from teaching intelligence in 
the classroom?  
Teaching Law Enforcement Intelligence  
In recent years many countries have adopted forms of intelligence-led policing, partly due to 
the developments of organized crime, partly in response to terrorism. Does this development 
blur the dividing line that many democratic countries had established between police and 
intelligence powers? And is the “intelligence” that is used in law enforcement really 
intelligence or is it actually just information?  
The Role of the Library in Teaching Intelligence  
Due to new media the role of libraries has been changing worldwide. Is this also true with 
regard to intelligence? What do libraries have to offer the student or practitioner of 
intelligence, e.g., in terms of databases, software or maybe just “the good old” books?  
Can We Teach Quality in Intelligence?  
It is often difficult to scientifically establish whether intelligence services make the world or 
their own nation more secure. It is also problematic to determine what “good intelligence” is. 
Is it intelligence that satisfies the customer? Is it intelligence that satisfies the intelligence 
producer? Can oversight play a role in establishing quality in intelligence?  
How Obsolete is Bean-Counting?  
There have been pleas for a paradigm shift in intelligence, e.g., toward postmodern 
intelligence, constructivist intelligence or sense-making. In many cases, however, estimating 
the order of battle of opponents still plays a role. Have recent authors unduly depreciated the 
so-called “bean counting”?  
Do We Need Another Chapter?  
This conference is partly organized by the European Chapter of IAFIE. It is the first chapter 
outside North America. This conference offers members from other regions the opportunity 
to discuss the desirability of forming new chapters in, for instance, Africa, Asia or 
Australia/Oceania.  
The Ideal Ingredients for an Intelligence Program  
Apart from single modules there are several intelligence studies programs in both North 
America and Europe. In order to benchmark the programs a debate about the ingredients of 
such programs would be welcome, taking into account the different end goals such programs 
may pursue.  
Teaching Intelligence Ethics  
Most courses on intelligence in democracies pay attention to ethics and human rights 
questions. How can this be done best? By reading, writing, role play, gaming or otherwise. 
Should teaching intelligence ethics be restricted to the classroom or should there be 
permanent opportunities for on the job training?  
Intelligence Cooperation  
International intelligence cooperation takes many forms, e.g., within UN peacekeeping 
operations, within NATO, within the EU or ad hoc coalitions. What were the institutional 
restraints and obstacles for such cooperation? What offers opportunities? What do national 
organizations learn from each other?  
Teaching Intelligence to the Consumers  



One of the main bottlenecks in the intelligence process is the stage of dissemination. One of 
the reasons for this impediment is the unfamiliarity of intelligence consumers with the way 
the information they get is produced. Would it enhance the degree of acceptance of 
intelligence products if intelligence consumers could be taught more about intelligence?  
Do New Generations Need Intelligence Products to Be Communicated in New Ways?  
The classic way of communicating intelligence to consumers is the written brief or report. 
However, there are other possibilities, too, such as video presentations, Intellipedia 
constructions and so on. What is known about the effectiveness of different ways of 
communicating intelligence?  
Teaching Counterintelligence  
Counterintelligence is not a direct part of the intelligence cycle. Consequently, it is often 
taught apart from the other intelligence processes, together with covert action. Another 
reason for this special treatment is that counterintelligence seems to offer less opportunities 
for theorizing than other forms of intelligence. Is this special treatment desirable? Is 
counterintelligence teaching too much restricted to individual human traits, such as in the 
well-known M.I.C.E.-acronym. Should there be more attention for environments that are 
conducive to counterintelligence risks?  
Crowdsourcing  
Some intelligence organizations experiment with crowdsourcing. How valuable are the results 
of these experiments? Are there any legal or ethical constraints in organizing crowdsourcing 
intelligence? Are there crowdsourcing or public intelligence initiatives outside the sphere of 
official intelligence organization? How promising are these initiatives? Are they a threat to 
official intelligence?  
What Are the Intelligence Classics?  
Intelligence studies is a relatively young offshoot in both the intelligence world and academia. 
Nevertheless, there are some studies that have already become classics. On the other hand, 
even though intelligence studies is so young, there is a tendency to re-invent these studies 
time and again, forgetting the work that has already been done. Is it possible to draw up a list 
of classics? Which studies would be eligible?  
Wicked Problems, Different Analysis?  
Certain security risks, e.g., radicalization or terrorism, seem to have become wicked 
problems, with many stakeholders and no definitive solutions, because the phenomena keep 
transforming or connecting with other wicked problems. Should the analysis of such wicked 
problems be different from the analysis of intelligence puzzles? Should analysts of wicked 
problems reach out to decision-makers in order to establish common views of wicked 
problems. Should they help to construct (counter)narratives that put the wicked problem in a 
different (more acceptable) light? Or is the risk of politicization then considered to be too 
great?  
Research Input for Intelligence  
Intelligence organizations are used to fulfill other people’s requirements. But what 
requirements do they have themselves? Would they know how to formulate which type of 
research they need, e.g., in order to become learning organizations or to gain long-term 
strategic foresight? Or are they still too closed as organizations to allow such dependency 
upon knowledge input by outsiders?  
Intelligence Paradigm Shifts  
Over the past twenty years there have been many pleas for a paradigm shift in intelligence. 
Some have talked about an intelligence revolution that would follow in the wake of the 
information revolution or the revolution in military affairs. What has come of all these pleas? 
Have they in any way materialized?  
Intelligence Reform  
Different nations and regions have experienced intelligence reform, e.g., Spain, Greece and 
some Latin American countries after right-wing dictatorships, South-Africa after apartheid, or 
Eastern Europe after the fall of communism. Some of these intelligence reforms have been 
rather successful. In other cases the heritage of the past is still very strongly felt. What are the 
indicators for success or failure of intelligence reform?  
Students’ Panel  

As IAFIE tries to further its student membership it is only logical that it open up its panels for 

student presentations. Students can presents both work in progress or recently finished work. 
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